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1. SZERZŐDÉS FOGALMA
Jelen ÁSZF szerint a szerződést kötő Felek Szerződés alatt a
Megrendelő által aláírt megrendelő lapot vagy a köztük létrejött
egyéni szerződést, azok mellékletét képező egyedi
meghatalmazást és nyilatkozatot, valamint az Általános
Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) együttesen
értik.
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A Vállalkozó által szervezett Magyar Energia Beszerzési
Közösséghez való csatlakozás, illetve annak keretében a
MEBEK FREE szolgáltatás megrendelése.
3. A SZERZŐDÉS ALANYAI
A szerződés alanya egyrészről a Sourcing Hungary Szolgáltató
Kft., mint Vállalkozó, másrészről a szolgáltatást igénybe vevő
természetes vagy jogi személy, mint Megrendelő. A Vállalkozó
és Megrendelő (együttesen: Felek) jogviszonyát tekintve
harmadik félnek tekintendő a Kereskedő, akivel szemben
Megrendelőt a 4. pont rendelkezései szerint – Vállalkozó
teljesítésének eredményeként – villamos energia kereskedelmi
szerződés vonatkozásában a versenyeztetett időszakra
szerződéskötési kötelezettség terhel.
3. A MEBEK FREE SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
3.1 A csoportos villamos energia beszerzés szervezése,
lebonyolítása.
3.2 Tender eredményének értékelése, riport küldése
Megrendelőnek.
3.3 Szerződéskötés, szerződés felmondási folyamatok,
kereskedőváltás támogatása.
4. SIKERGARANCIA
4.1 Vállalkozó lehetőséget biztosít a Megrendelő részére, hogy
a megtakarítás mérésének alapjául szolgáló bázis árat küldjön,
amelyet az előzetesen egyeztetett határidőig, de legkésőbb a
Vállalkozó általi ajánlatkérés kiküldésének napját megelőző 5.
napig Vállalkozó részére elektronikusan megküld. A
megküldött bázis ár tenderben való alkalmazásának feltétele,
hogy azt Felek a tender lebonyolítását megelőzően egyeztetik és
kölcsönösen elfogadják.
4.2 Amennyiben Megrendelő a 4. 1 pontban meghatározott
határidőig bázis árat küld, és az Felek által kölcsönösen
elfogadásra kerül, úgy Vállalkozó megtakarítási garanciát
vállal, hogy a csoportos beszerzés keretében a bázis árhoz
képest alacsonyabb árszintet ér el (célár). Amennyiben
Megrendelő nem küldött bázis árat, avagy az Felek által nem
került kölcsönösen elfogadásra, úgy Vállalkozó jogosult a piaci
információk alapján – Megrendelő előzetes tájékoztatása
mellett – meghatározni a célárat.
5. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA
A Szerződés a megrendelő lap Megrendelő általi aláírásának
napjától határozatlan időtartamig hatályos.
6. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.1 Vállalkozó kizárólagosan Megrendelő és a Kereskedők
közötti közvetítő szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket
kínálva. Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal
semminemű felelősséget a Megrendelő és a Kereskedők között
felmerülő jogvitákért. Azokat Megrendelő és a Kereskedők
egymás között rendezik.
6.2 Megrendelő az egyedi meghatalmazás és nyilatkozat
aláírásával meghatalmazza Vállalkozót a benne meghatározott
időszakra szóló tender lebonyolítására és rendelkezésére
bocsátja az ahhoz szükséges, Vállalkozó által igényelt adatokat

és információkat. Megrendelő szavatol azért, hogy a
rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak
megfelelnek, és azokat jogosult volt a Vállalkozó
rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő a Vállalkozó által
kiküldött ajánlatkérést követően villamos energia beszerzése
tárgykörben kizárólagosan Vállalkozón keresztül kér ajánlatot.
6.3 Vállalkozó a teljesítés érdekében közvetített szolgáltatást
saját költségére igénybe vehet.
6.4 Amennyiben Vállalkozó szerződésszerű teljesítését
követően Megrendelő nem tesz eleget szerződéses
kötelezettségeinek az ajánlat érvényességi időtartama alatt
(ideértve különösen annak esetét, hogy a jelenlegi Kereskedő
last call jogát érvényesíti), Vállalkozó 100.000 HUF + Áfa
összegű
szolgáltatási
díj
érvényesítésére
jogosult
Megrendelővel szemben.
7. TITOKTARTÁSI KLAUZULA
Felek megállapodnak abban, hogy a köztük fennálló
jogviszony eredményeként létrejövő megállapodások,
valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és
dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és
annak is kell maradniuk. Felek kijelentik, hogy a jelen
szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során
tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot
bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy
alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat
bizalmasan kezeljék. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával
hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett tevékenységét
referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját a referenciái
között feltüntesse.
8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ELFOGADÁSA
A megrendelő lap Megrendelő általi cégszerű aláírásával
Megrendelő elismeri, hogy:
a) az ÁSZF tartalmát előzetesen megismerte,
b) az ÁSZF tartalmát egyértelműen és visszavonhatatlanul
elfogadja,
c) az ÁSZF megismeréséről az ÁSZF alkalmazója, vagyis a
Vállalkozó gondoskodott, illetve maradéktalanul
lehetővé tette azt,
d) a Vállalkozó a jogszabályoknak megfelelően alakította ki
az ÁSZF tartalmát.
9. IRÁNYADÓ JOG
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a
hatályos magyar jogszabályok, valamint a Polgári
Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak.
10. JOGVITÁK RENDEZÉSE
Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó
esetleges jogvitáikat egymás között, elsősorban békés úton
rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére
hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság,
illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik
ki.
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